6 november 2020

Algemene Nieuwsbrief
Muziekvereniging Crescendo

Beste vrienden van Muziekvereniging Crescendo,

Volg jij Crescendo
al op Twitter en
Facebook?
En Instagram?

Het is weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief, want naar aanleiding van de laatste
overheidsberichten valt er genoeg te melden voor en over onze vereniging.
Met veel pijn in ons hart hebben we begrepen dat de intelligente lockdown waar we
nu in leven gecontinueerd wordt. Maatregelen worden zelfs aangescherpt. Heel
verdrietig allemaal. Op de eerste plaats voor hen die het hardst getroffen worden
zoals de lokale horeca, maar ook zij die nu (opnieuw) geen invulling kunnen geven
aan wat zij het liefste doen namelijk muziek maken, lesgeven, dirigeren. Hopelijk is
het effect van deze verstrengde maatregelen snel merkbaar en zal begin van het
nieuwe jaar een vaccin op de markt komen, waarmee ook weer zicht komt op het
normale leven. De aangescherpte maatregelen zoals dinsdag 3 november
gecommuniceerd hebben voor onze vereniging de volgende consequenties:
Wat kan niet
- Muzieklessen aan volwassenen (>17 jaar) kunnen helaas niet fysiek doorgaan.
De docent zal met de leerling op zoek gaan naar een alternatieve vorm.
- Morgen, 7 november, zouden enkele leerlingen op theorie examen gaan maar
helaas zijn deze opnieuw geannuleerd. Ondanks dat het is toegestaan om
voor de jeugd dergelijke bijeenkomsten te organiseren, is het risico als gevolg
van groepsgrootte te groot. Er zal opnieuw naar een alternatieve datum
gezocht moeten worden. Wanneer hier meer informatie over bekend is zullen
de betreffende leerlingen hier zo spoedig mogelijk over worden
geïnformeerd.
- De repetities van het Fanfare orkest mogen nog niet worden hervat, ook
repeteren in bijvoorbeeld kleinere groepen is op dit moment nog niet
toegestaan.
- Op basis van de huidige informatie is het voor het bestuur nog onduidelijk hoe
de maandelijkse schoonmaakavond kan worden ingevuld. Hier hopen wij snel
meer duidelijkheid over te krijgen, waarna de ingeroosterde personen voor
november en december zullen worden geïnformeerd.

Wat kan wel
- Muzieklessen aan leerlingen <17 jaar mogen doorgaan
- De repetities van de opleidingsorkesten (OCV, Slagwerkgroep) mogen
gewoon doorgaan onder de voorwaarde dat er voldoende afstand word
gehouden en mondkapjes worden gedragen bij verplaatsing door de
ruimte.
Op dit moment wordt er opnieuw een beroep gedaan op docenten, dirigenten en
bestuur om na te denken hoe wij kunnen continueren wat wij allemaal zo graag
willen: muziek maken! Het bestuur probeert jullie te betrekken in de discussie hoe
verder vorm te geven aan de vereniging ondanks dat fysieke samenkomsten
momenteel niet mogelijk zijn voor sommige groepen. Op dit moment doen we dat
middels een brainstorm groep die op 11 november online bij elkaar komt. Omdat
het Fanfare orkest momenteel het hardst getroffen wordt door de
coronamaatregelen zal ook over het programma voor deze groep gebrainstormd
worden.
Mochten jullie niet benaderd zijn maar wel heel goede ideeën hebben, zoek dan
even contact met het bestuur zodat je kan deelnemen aan de bijeenkomst op
woensdag 11 november want elke input is welkom! De situatie waarin we verkeren
is niet leuk. Hopelijk kunnen we op jullie steun rekenen bij alles wat we initiëren.

Overig nieuws
-

-

Donderdag 5 november heeft de Rabobank de opbrengst van de Rabo
Clubsupport Actie bekend gemaakt. Dankzij stemmen van leden van de
Rabobank aan Muziekvereniging Crescendo krijgen wij het mooie bedrag
van €1.566,43 om te investeren in ons instrumentarium. Bedankt voor jullie
stem!
Het Fanfare orkest heeft inmiddels drie keer een alternatieve invulling
gehad voor haar repetitie avond, waarbij twee keer een workshop is
georganiseerd door onze dirigent Vincent Verhage. De invulling van de
avonden was als volgt:
o Waarom is een piano per definitie vals en hoog/laag intoneren van
tertsen
o Geschiedenis van onze instrumenten en stemmingen
o Fanfarelid en hoorniste Mille heeft een Kahoot Quiz georganiseerd
over muziektheorie

Het waren interessante en boeiende avonden waarin ook genoeg gelachen werd!

-

-

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief kan het concert van het Fanfare
orkest op 21 november helaas niet door gaan. De fanfare commissie (FaCo)
blijft werken aan een plan om, zodra het weer mogelijk is, snel een
uitvoering te kunnen organiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
streaming concert of audio/video registratie.
Er is versterking gevraagd én gevonden voor verschillende commissies:
o Anouk Lozeman zal de FaCo versterken
o Mille gaat Opleidingscoördinator Mandy helpen met het
opleidingswerk
o Rië versterkt Mandy en Mille in de jeugdcommissie.

Heel erg fijn dat jullie willen helpen en vooral veel plezier gewenst!
-

-

-

-

-

Binnenkort is er een gesprek tussen opleider Tact Muziek, onze voorzitter
Hans en de Koningin Wilhelmina School om verdere invulling van het
Klasse[n]orkest te bespreken. In dit project krijgen verschillende klassen
van de KWS muziekonderwijs van Tact Muziek en komen hierbij ook in
aanraking met Muziekvereniging Crescendo.
Er wordt gekeken naar mogelijkheden om ons verenigingsgebouw van
internet te voorzien. Omdat juist in deze coronatijd een beroep word
gedaan op flexibiliteit van docenten en leerlingen is internet een must.
Overigens wordt dit geen open netwerk maar zal het puur voor educatieve
doeleinden worden gebruikt.
Het gebouw is afgelopen woensdag 5 november gebruikt door de
Muziekschool. In verband met sluiting van openbare gebouwen konden zij
niet terecht in hun eigenlijke leslocatie ‘De Eng’ (vervanger van dorpshuis ’t
Trefpunt). Waarschijnlijk zal de Muziekschool in Barneveld ook haar deuren
moeten sluiten als zijnde een openbaar gebouw. Indien mogelijk zal
Muziekvereniging Crescendo faciliteren door ruimte beschikbaar te stellen
(verhuren).
Zoals bekend is de gemeente Barneveld op zoek naar een alternatieve
samenwerking met verenigingen ter vervanging van het inzamelen van oud
papier. Vanuit Muziekvereniging Crescendo is Gert-Jan van de Kuilen ons
contactpersoon met de gemeente. Het bestuur wordt dinsdag 10
november bijgepraat door Gert-Jan over de huidige ontwikkelingen,
voorstellen van de gemeente en bijbehorende financiële vergoedingen
De personen die naar aanleiding van vorige nieuwsbrieven hebben
aangegeven de enige echte Crescendo trui te willen bestellen ontvangen
binnenkort bericht op welk moment truien kunnen worden gepast voor het
kiezen van de goede maat.

Agenda
Hieronder vind je de agenda voor de komende maanden. Activiteiten waarover we al
zijn geïnformeerd dat deze worden afgelast, zijn doorgehaald.
Wanneer overige activiteiten op de agenda worden afgelast of verplaatst zullen jullie
hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd.
Wanneer
7 november
21 november
27 november

Wat
Theorie examen
Concert met KNA Lunteren
Voorspeelavond

Wie
Leerlingen
Fanfare
Leerlingen

Tot slot
-

Het bestuur wil graag samen met de leden werken aan een beleidsplan voor de
vereniging. Als je het leuk vindt om hier over mee te denken kan je dit
doorgeven via bestuur@crescendo-voorthuizen.nl of één van de bestuursleden

